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Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, 
popularyzatorskiego oraz współpracy zagranicznej dra Tomasza Szuberta w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

]. Podstawy formalne oceny 

Recenzja niniejsza sporządzona została w związku z pismem Przewodniczącej Rady Awansów 
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020 r. 
informującym o powołaniu mnie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (BCK — 

II-L-10016/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.) na recenzenta W postepowaniu habilitacyjnym dra 

Tomasza Szuberta, który ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) W zakresie dyscypliny ekonomia (obecnie 
ekonomia i finanse). 

Dostarczone materiały wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wniosku habilitacyjnego dr. 

Tomasza Szuberta obejmują: 

' Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych; 

. Autoreferat nt. osiągnięć naukowo-badawczych (W języku polskim); 

. Autoreferat nt. osiągnięć naukowo-badawczych (w języku angielskim); 

. Wykaz opublikowanych prac naukowych; 

. Dane kontaktowe; 

. Oświadczenia współautorów publikacji; 

0 Główne osiągnięcie naukowe - Monografia habilitacyjna pt.: Szczęście i jego 

determinanty ekonomiczne, wydaną przez Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019r., 
w języku polskim; 

. Kopie publikacji naukowych z czasopism, w których się ukazały; 

. Płyta CD z zapisem przedkładanych dokumentów. 



2. Informacje o Habilitancie 

Dr Tadeusz Szubert tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskał na Wydziale Ekonomii 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2003 roku. W latach 2003- 2007 odbywał studia 

doktoranckie w Katedrze Statystyki i Demograńi na Wydziale Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, a w okresie od marca 2008 do września 2009 był asystentem w tej 

jednostce. 

W roku 2008 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy 

pt.: Demograficzna, społeczna i ekonomiczna sytuacja osoby niepełnosprawnej w rodzinie, 

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Chromińskiej. Praca została wyróżniona przez 

Radę Wydziału Ekonomii UE. 

Od 1 marca 2008 do września 2017 roku pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Statystyki i Demografii, a od października 2017 do kwietnia 2019 był adiunktem w Katedrze 

Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu. 

Dr Tadeusz Szubert ukończył Podyplomowe Studia Promocji i Reklamy w Uniwersytecie im. 

Adama MickiewiCza w Poznaniu w 2006 roku oraz Podyplomowe Studia Dydaktyki Języka 

Hiszpańskiego W Wyższej Szkole Języków obcych w Poznaniu w 2012 roku. 

' 3. Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

W świetle przedstawionych przez Habilitanta informacj i, osiągnięciem naukowym — o którym 

mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki jest monografia pt.: Szczęście i jego determinanty 

ekonomiczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019 rok (370 stron). . 

Głównym celem tej publikacji jest: „ sprawdzenie, które czynniki ekonomiczne, oraz W jakim 

kierunku i w jakim stopniu, wpływają na zadowolenie człowieka z różnych dziedzin życia, przy 

czym przy pomiarze poziomu zadowolenia uwzględniono ważność danej sfery życia w 

systemie wartości człowieka” (3.10). 

To ambitne przedsięwzięcie ma zostać osiągnięte poprzez weryfikację czterech następujących 

hipotez (por.str.lO-1 1): 

]. „zastosowanie ważonych wskaźników szczęścia (z wykorzystaniem ważności 

poszczególnych sfer życia) daje inny katalog zmiennych determinujących szczęście niż 
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wykorzystanie nieważonych wskaźników zadowolenia (bez wykorzystania ważności 

danej sfery życia); 

2. cechy ekonomiczne respondentów (posiadanie pracy, wielkość majątku itp.) różnicują 

system wartości ankietowanych oraz ważone wskaźniki zadowolenia z życia, ale 

niektóre z tych czynników mają większe, a inne mniejsze znaczenie dla poziomu tego 

zróżnicowania; 

3. potrzeby ekonomiczne respondentów są zróżnicowane pod katem częstotliwości ich 

odczuwania (np. respondenci częściej czują potrzebę powiększenia dochodów niż 

zwiększenia powierzchni mieszkalnej) oraz siły, z jaką są odczuwalne — np. osoby 

zgłaszające chęć poprawy dochodów czują się mniej szczęśliwe niż osoby pragnące 

przeprowadzić się do większego mieszkania; 

4. podejmowanie różnego rodzaju decyzji ekonomicznych zmienia system wartości 

respondentów oraz poziom szczęścia, a charakter tych zmian uzależniony jest od 

rodzaju podejmowanej decyzji.” 

Brzmienie Hipotezy 1 nie jest najtrafniej sze, gdyż zastosowanie ważonych wskaźników na ogół 

prowadzi do innych wyników, co nie jest żadnym odkryciem. Prawdopodobnie chodziło o 

następującą myśl: zastosowanie ważonych wskaźników umożliwia lepszą identyfikację 

zestawu zmiennych determinujących szczęście. 

Habilitant do realizacji celów badawczych pracy i weryfikacji postawionych hipotez 

wykorzystał badanie ankietowe, przeprowadzone w pierwszym półroczu 2017 na próbie 1110 

respondentów z województwa wielkopolskiego. Badanie realizowano w ramach projektu 

badawczego pt. „Uwarunkowania i konsekwencje decyzji życiowych ludności na przykładzie 

Wielkopolski” finansowanego przez NCN. 

Praca składa się ze wstępu, dwóch części, w których zawarto sześć rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, spisu tabel, wykresów, rysunków i schematów oraz z aneksu. 

Cześć pierwsza Rozważania teoretyczne zawiera dwa rozdziały: 1. Szczęście w naukach 

psychologicznych i ekonomicznych, 2. Determinanty szczęścia — analiza literatury; 

Część druga Rozważania empiryczne obejmuje cztery kolejne rozdziały: 3. Metodyka badań 

własnych na temat ekonomicznych determinant szczęścia, 4. Analiza i wnioski dotyczące 

wartości życiowych, 5. Analiza i wnioski dotyczące zadowolenia z poszczególnych dziedzin 

życia, 6. Analiza i wnioski dotyczące potrzeb oraz decyzji życiowych. 



Struktura pracy jest logiczna, podporządkowana realizacji celu głównego oraz celów 

szczegółowych pracy poprzez weryfikację czterech hipotez badawczych. 

Podjęta tematyka badawcza w obszarze ekonomii jest interesująca i w warunkach polskich 

pojawiająca się od niedawna. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele badań, W których 

koncentrowano się na psychologicznych i społecznych determinantach szczęścia, a 

uzależnienie odczuwanego poziomu satysfakcji od powodzenia w ekonomicznych sferach 

życia traktowano jak sprawę oczywistą. Habilitant, poprzez identyfikację i sprawdzenie 

wpływu czynników ekonomicznych na zadowolenie z życia, wypełnia istniejącą lukę badawczą 

w teoretycznych i praktycznych analizach szczęścia. 

O ile podział pracy na część empiryczną i teoretyczną pracy jest klarowny, to pewne 

wątpliwości budzą tytuły 4.,5. i 6. rozdziałów. W moim przekonaniu struktury tych rozdziałów 

są niezbyt szczęśliwie sformułowane. Zamiast: „Analiza i wnioski „ lepiej byłoby 

zaproponować następujące brzmienie :” Analiza wyników badania ...”, a wnioski mogłyby 

stanowić odrębny podrozdział w każdym rozdziale empirycznym, skutkując większą 

przejrzystością przeprowadzonych rozważań. 

Warto podkreślić, iż monografia, stanowiąca główne osiągnięcie naukowe Habilitanta bazuje 

w większości na wynikach własnego badania ankietowego oraz przede wszystkim na literaturze 

światowej , stanowiącej kanon badań nad szczęściem. Ze względu na niewielką liczbę polskich 

opracowań w aspekcie ekonomiczno-społecznych determinant szczęścia należałoby 

uwzględnić publikację Prof. Michonia „ Szczęście jako cel polityki państwa”, Studia 

Ekonomiczne UE w Poznaniu, nr IO]/2012. Zauważyłam także brak prac w zakresie badanej 

problematyki znanego ekonomisty Alberto Alesiny i współautorów, np. pozycji „Inequality and 

Happiness: Are Europeans and Americans Different”, Journal of Public Economics,2004, vol. 

88, pp. 2009—2042. 

Zaskakujące są, w moim przekonaniu, stwierdzenia (por.zał.nr2 Autoreferatu dorobku 

naukowego Habilitanta) o walorach aplikacyjnych osiągniętych wyników (por. str.l8—l9) nt. 

dwóch podej ść: mikro i makro. O ile nie ulega wątpliwości ujęcie pracy w kontekście mikro, 

to już przesłanki dla polityki społecznej miasta, gminy, powiatu nie wynikają bezpośrednio z 

rezultatów badania. W prezentowanych wykresach brak jest ujęcia o charakterze 

przestrzennym, poza analizą badanych zjawisk wg kategorii miejsca zamieszkania (miasto 

Poznań, łącznie pozostałe miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców” ,miasta od 20 do 100 

tys., do 20 tys. oraz wieś),a więc za wyjątkiem stolicy regionu nie można wnioskować 
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W obszarze polityki społecznej konkretnych jednostek samorządu terytorialnego .Badania tego 

typu o charakterze przestrzennym na terenie jednego regionu to badania mezoekonomiczne, 

zatem trudno mówić o podejściu makroekonomicznym. 

Ekonomia szczęścia to nie tylko badanie indywidualnych jednostek (osób), ale także 

uwzględnienie efektów dobrobytu i nierówności społecznych oraz polityki ekonomicznej. 

Szkoda, że Habilitant we wstępie nie zaznaczył, że ogranicza się do ujęcia 

mikroekonomicznego, bez możliwości analiz o charakterze makroekonomicznym i porównań 

międzynarodowych. 

W części metodologicznej pracy brak przekonywujących informacji o losowości próby, 

a w szczególności opisu co było operatem losowania i samego sposobu losowania. Takie 

informacje powinny znaleźć się we wstępie pracy i/lub części metodycznej pracy. 

Doświadczenie Habilitanta w zakresie metody reprezentacyjnej powinno wynikać z Jego pracy 

naukowo-dydaktycznej w Katedrze Statystyki i Demografii. Trudno ocenić reprezentatywność 

próby na podstawie podrozdziału 3.5. (Charakterystyka próby badawczej), gdzie znalazło się 

następujące sformułowanie: „ proporcja mężczyzn i kobiet nie jest w pełni wyrównana”. 

Habilitant nie podjął starań w zakresie ustalenia struktury badanej populacji według płci, a 

zastanawia się w jaki sposób można byłoby „wyrównać proporcj ę”próby. Jestem przekonana o 

większym udziale kobiet niż mężczyzn w analizowanej grupie wiekowej. Szkoda, że Autor nie 

skorzystał w tej kwestii z danych GUS (Baza Demografia Banku Danych Lokalnych) dla 

województw, powiatów i gmin, w tym również analizowanego województwa wielkopolskiego. 

Zastrzeżenie budzi również sformułowanie na str. 11, gdzie znalazłam stwierdzenie: „wyniki i 

wnioski z analiz mogą być co najwyżej uogólniane na wszystkich Polaków i to głównie z 

województw o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, ale niekoniecznie sprawdzą się w 

innym społeczeństwie”. Biorąc pod uwagę specyfikę Wielkopolski pod względem kultury, 

historii i rozwoju ekonomicznego, trudno znaleźć podobne województwo. Zatem wyniki 

badania mogą być, co najwyżej, uogólnione na badane województwo, pod warunkiem 

reprezentatywności próby. 

W badaniu stosowana jest 5-stopniowa skala wartościowania, ale niestety rzetelność tej skali 

nie została zweryfikowana, co na poziomie tego typu badań nie powinno się zdarzyć. W 

literaturze statystycznej wskazuje się w tej kwestii na metodę Alfa Crombacha (por.G. 

Wieczorkowska, J. Wierzbiński,” Statystyka .Analiza badań społecznych” ,W SCHOLAR, 

Warszawa 2007). 



Na pozytywną ocenę zasługuje zastosowanie, W prezentowanym badaniu, ważonych 

wskaźników satysfakcji z poszczególnych dziedzin Życia. 

Habilitant wykorzystuje wiele metod i narzędzi statystycznych, powszechnie znanych z 

literatury przedmiotu, jednak przy ich omawianiu na ogół nie podaje źródeł. 

Przeprowadzona została analiza empiryczna wyników badania, najpierw w postaci wykresów 

przedstawiających średnią ważność każdej z 21 dziedzin życia W podziale na istotne z punktu 

widzenia celu badania grupy czynników ekonomicznych, następnie pozaekonomicznych, a W 

dalszej części analizy wskazano, czy wyróżnione według badanych czynników ekonomicznych 

kategorie respondentów umożliwiają ocenę różnic ze względu na respektowany przez badanych 

system wartości. W tym celu Autor posłużył się szeregiem testów statystycznych. 

Zastosowany został m.in. test t-Studenta do sprawdzenia czy średnia ważność oraz zadowolenie 

miedzy wyróżnionymi kategoriami jest różne oraz test U Manna-Whitneya do zweryfikowania 

istotności różnic W rozkładach ważności oraz zadowolenia między wyodrębnionymi 

kategoriami respondentów (W przypadku odstępstw od rozkładu normalnego). Nieścisłość 

pojawia się W liczbie wyróżnionych sfer życia (22 sfery na stronach 14 i 153, a na stronie 143, 

177 i dalszych jest ich 21). 

Nowatorskie, w moim przekonaniu, jest zastosowanie ważonych wskaźników satysfakcji z 

poszczególnych dziedzin życia oraz zaproponowanie „dynamicznego” podejścia do 

problematyki szczęścia poprzez wyodrębnienie 2 momentów W życiu respondentów: W chwili 

badania i W chwili, gdy respondenci mieli 18 lat, dzięki czemu możliwe stało się ustalenie 

skutków podejmowania różnego rodzaju decyzji życiowych. 

W analizie wyodrębnionych zostało szereg kategorii respondentów ze względu na „posiadanie 

pracy” lub jej brak, a wśród pracuj ących— liczbę miej sc pracy. Szkoda, że W przypadku 

emerytów nie pojawiła się kategoria kontynuowania pracy jako dodatkowego źródła dochodów. 

Wyodrębnienie takiej kategorii mogłoby znacznie wzbogacić analizę. 

Do oceny korelacji możliwe było wykorzystanie współczynnika korelacji rang Spearmana, 

ponieważ kilka cech wyrażonych jest na skali porządkowej. Dzięki temu udało się wyodrębnić 

czynniki ekonomiczne mające silniejszy Wpływ na ważność poszczególnych sfer życia. 

Habilitant do opisu ważności poszczególnych dziedzin życia, a także poziomu zadowolenia z 

tych dziedzin wykorzystał również modele regresji klasycznej i regresji porządkowej. 



W mojej ocenie wyniki tych analiz są poprawne, warto jednak zwrócić uwagę na relatywnie 

niskie wartości współCZynników korelacji. Autor nie wyjaśnił dlaczego tak się dzieje w dużych 

próbach lub populacjach, nie odwołując się do odpowiednich badań statystycznych. Wprawdzie 

podkreślono, że w tego rodzaju badaniach ważny jest kierunek i istotność zależności 

korelacyjnych. 

Habilitant radzi sobie dobrze z dużą liczbą informacji, jednak nie ustrzegł się pewnych 

błędów formalnych . Przykładowo w tabeli 6.1 .zaciemnione zostało pole wskazuj ące na uj emną 

korelację pomiędzy „ukończeniem liceum” i „życiem towarzyskim”, podczas gdy 

współczynnik korelacji rang jest dodatni (0.11).Ponadto zauważyłam błąd w objaśnieniach 

dotyczących składowych modelu regresji porządkowej, gdzie zamiast wartości ”i wpisane 

zostało t (str. 162). Szereg zastrzeżeń dotyczy wspomnianych już wcześniej braków 

formalnych, tj. niepowoływania się Autora na źródła, z których zaczerpnął wzory na str.162- 

165. 

Zauważalne są błędy stylistyczne, polegające głównie na częstych powtórzeniach słów (np. na 

str.99 w jednym zdaniu trzykrotnie pojawia się słowo: „różnym, różne, różne”). Kolejny 

mankament techniczny to błędne ponumerowanie podrozdziału „Metody pomiaru szczęścia”, 

zamiast 1.4 jest 1.5. Autor nie ustrzegł się błędów w interpunkcji. Przykładowo na str. 124 W 

pierwszym wierszu brak przecinka przed wyrazem „ponieważ”, a na str.66 w pierwszym 

wierszu niewłaściwa interpunkcja : „Mimo, że”. Uważam, że korekta językowa monografii 

była mało dokładna. 

Habilitantowi nie powiodło się pozytywne zweryfikowanie jedynie pierwszej hipotezy, co 

wynika przede wszystkim z niewłaściwego jej sformułowania, na co wcześniej zwróciłam już ' 

uwagę. Pozostałe trzy hipotezy zostały w pracy zweryfikowane pozytywnie. 

Główny cel pracy został zrealizowany. Zastosowane metody i narzędzia badawcze umożliwiły 

poznanie czynników wpływających na szczęście w różnych dziedzinach życia. Zbudowano 

katalog istotnych statystycznie determinant zwiększających odczuwany przez respondentów 

poziom szczęścia. 

Szkoda, że Habilitant nie próbował porównać wyników swoich badań empirycznych z innymi, 

wcześniej przeprowadzonymi badaniami krajowymi i/lub zagranicznymi, chociaż pewne 

elementy analizy porównawczej pojawiają się w rozważaniach teoretycznych ocenianego 

opracowania. 



Podsumowując, uważam, że recenzowana monografia wnosi pewien wkład W dyscyplinę 

ekonomia i finanse, chociaż akcent zarówno W rozważaniach teoretycznych, jak i empirycznych 

został nierównomiernie rozłożony pomiędzy ekonomię i psychologię, z przewagą tej ostatniej. 

4. Ocena pozostałej działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, 

działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej 

Pozostały dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny Habilitanta obejmuje 23 pozycje, z 

czego Większość (16) powstała po uzyskaniu stopnia doktora. Są to artykuły i rozdziały (4) 

opublikowane W wydawnictwach uczelnianych, głównie w zeszytach naukowych trzech 

uczelni publicznych. Są to, niestety, artykuły relatywnie nisko punktowane. Oceniając 

pozostały dorobek Pana dra Szuberta warto podkreślić, że Większość Jego prac ma charakter 

autorski. Zaledwie 4 pozycje są języku angielskim, przy czym wszystkie zostały opublikowane 

W wydawnictwach kraj owych. 

Pozostały opublikowany dorobek naukowo-badaWczy habilitanta, po uzyskaniu stopnia 

doktora, koncentruje się na kilku obszarach badawczych: 

Analiza sytuacji społecznej, ekonomicznej i demograficznej osób niepełnosprawnych, 

Wybrane zjawiska demograficzne, 

Przestrzenne badanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, 

Badania nad zadowoleniem i jakością życia, 

?
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Pozostałe publikacje. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, tematyka jest bardzo różnorodna, zmienia się W 

zależności od miejsca zatrudnienia (początkowo W Katedrze Statystyki i Demografii, „która 

stopniowo się kurczyła i rozpadała”, aż do przejścia do nowej jednostki naukowej -Katedry 

Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych). Od października 2017 Habilitant realizował grant 

NCN oraz pozyskał kolejny , tym razem międzynarodowy grant naukowy. Ostatnie dwa lata to 

intensyfikacja pracy naukowej Habilitanta. 

Niskie wskaźniki cytowania opublikowanych prac oraz wartość H-indeksu=1, świadczą o 

słabym odbiorze w środowisku naukowym, chociaż na usprawiedliwienie Kandydata trzeba 

dodać, że ekonomia szczęścia W polskiej literaturze ma charakter niszowy i niewiele osób 

zajmuje się tą tematyką. Z drugiej natomiast strony, słabe umiędzynarodowienie prowadzonych 

badań to między innymi efekt „ restrukturyzacji” Katedry zatrudniającej dra Szuberta. Można 

przypuszczać, że otrzymane W ostatnim czasie granty umożliwią dr Szubertowi nawiązanie 



i/lub pogłębienie już istniej ącej współpracy międzynarodowej. Habilitant nawiązał współpracę 

naukowo-dydaktyczną z kilkoma uczelniami hiszpańskimi, prowadząc zajęcia w ramach 

programu Erasmus z metod ilościowych w j. hiszpańskim. Efektem pobytu w Universidad de 

Sevilla w 2016r. była realizacja , wspólnie z naukowcami hiszpańskimi, grantu naukowego nt. 

cyfryzacji europejskiego rynku pracy. W najbliższej perspektywie Habilitant zamierza jako 

wykładowca międzynarodowej szkoły letniej, po pozytywnej, już kwalifikacji konkursowej, 

nawiązać współpracę z pracownikami naukowymi Universidad de La Corunia w obszarze 

metod ilościowych. , 
Podsumowując tę część opinii muszę podkreślić relatywnie małe umiędzynarodowienie 

działalności naukowo-badawczej Kandydata, chociaż widzę pewien potencjał we współpracy 

będącej efektem programu Erasmus, zwłaszcza, że Habilitant posiada odpowiedni certyfikat 

znajomości języka hiszpańskiego. _ 

Szersze działania Habilitanta obserwuje się w obszarze pracy dydaktycznej, popularyzatorskiej 

i organizacyjnej. Dr Szubert rozpoczął zajęcia dydaktyczne będąc jeszcze słuchaczem studiów 

doktoranckich. Warto podkreślić różnorodność przedmiotów , kierunków i trybów studiów, 

które realizował Habilitant. W szczególności chodzi o zajęcia związane głównie z szeroko 

pojętą statystyką i technikami umożliwiającymi analizę danych o charakterze ekonomiczno- 

społecznym czy demograficznym. Dr Szubert podejmował szereg inicjatyw w zakresie 

popularyzacji statystyki i jej zastosowań w administracji i biznesie (studia podyplomowe). Dla 

pracowników UE w Poznaniu prowadził kursy dokształcające w zakresie metod 

zaawansowanej analizy danych i obsługi programu komputerowego STATISTICA. Habilitant 

wypromował 62 licencjatów, 33 magistrów, 6 słuchaczy studiów podyplomowych, a obecnie 

jest/był promotorem kolejnych 3 prac. Pełnił funkcję kierownika omawianych studiów 

podyplomowych przez 6 ich edycji. O popularności tego typu kształcenia, którego inicjatorem 

i realizatorem był dr Szubert, świadczy fakt, że trwa kolejna edycja studiów podyplomowych 

„Statystyczna Analiza Danych w Administracji i Biznesie”. 

Należy podkreślić znaczną aktywność organizacyjną Kandydata na Wydziale Ekonomii UEP. 

Uczestniczył kilkakrotnie jako członek i sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, od 

2014 r. pełni ńmkcję pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, w tym także w ramach 

programu Erasmus. Jest autorem raportu nt. funkcjonowania ' tego międzynarodowego 

programu w Polsce dla potrzeb Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W 2017r. 

uczestniczył jako członek Zespołu ds. Strategii HR dla naukowców w UE w Poznaniu, za którą 

to działalność otrzymał nagrodę zespołową I stopnia Rektora UEP. 



5.Konkluzja końcowa 

Po wnikliwej analizie przedstawionej dokumentacji i zapoznaniu się z załączonymi 

publikacjami stwierdzam, że moja ocena całokształtu dotychczasowego dorobku dra Tomasza 

Szuberta jest ogólnie pozytywna, przy czym na szczególne podkreślenie zasługuje działalność 

dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska Habilitanta. Słabiej , w mojej opinii, wypada 

współpraca międzynarodowa i udział w konferencjach, chociaż pewne symptomy poprawy w 

tym obszarze dają się zauważyć w ostatnich latach. Przedstawiony mi do oceny dorobek 

naukowy jest skromny pod względem ilościowym, zawiera monografię i pozostały dorobek ( l6 

artykułów i rozdziałów W monografiach), ale wnosi znaczący i oryginalny wkład teoretyczny, 

metodologiczny , a zwłaszcza empiryczny do nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

W monografii pt. „Szczęście i jego determinanty ekonomiczne” Habilitant prawidłowo 

zweryfikował postawione hipotezy badawcze, zaproponował własną metodologię wskaźników 

szczęścia, zastosował właściwe testy i modele regresji do identyfikacji determinant 

ekonomicznych badanego zjawiska, opierając się na wynikach własnego, dużego badania 

ankietowego. Wykazał się Ón dobrą znajomością współczesnej międzynarodowej literatury 

przedmiotu i inwencją twórczą. 

Na podstawie przeprowadzonej przeze mnie oceny przedstawionego przez dra Tomasza 

Szuberta, jako podstawa wniosku, dzieła Jego autorstwa pt .”Szczęście i jego determinanty 

(Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8102-240—8) oraz pozostałego, dołączonego 

do wniosku dorobku naukowego, a także pozostałej aktywności zawodowej stwierdzam, że 

spełnione zostały podstawowe kryteria uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych W dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Lublin, 15 maja 2020 r. 
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